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Door de goedheid van den heer A. Preudhomme de Borre,

Conservator van het Entomologisch gedeelte van 's Rijks

Museum van natuurlijke historie te Brussel, werd ik ten

vorigen jare in de gelegenheid gesteld tot het onderzoeken

van een aantal Diptera, hoofdzakelijk Asihden, die zich in

dat Museumbevinden. In aanmerking nemende , dat van de

Tweevleugehge insecten aldaar tot dusverre zeer weinig

werk is gemaakt , vond ik daarin toch een aantal belangrijke

soorten. Wat de Asihden betreft , zijn de midden-Europesche

soorten er over 't algemeen vrij wel vertegenwoordigd,

inzonderheid nadat de insecten, door Professor Wesmael

nagelaten, in het bezit van het Museum zijn gekomen.

Onder de Zuid-Europesche soorten vond ik er eenigen uit

Griekenland, namelijk Dasypogon diadema L., Stenopogon

sahaudus F. en coracinm Löw, Polyphonlus laevigatus Löw

en Eutolmus periscelis Löw, en voorts Eccoptopus erythrogastrus

Löw uit Spanje (over dezen laatste hieronder nader). Ook

een aantal exoten bevinden zich in die verzamehng , als uit

den Oost-Indischen archipel (met het etiquet Java) Laphria
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gigas Macq. eu ReinwardUi'Wìed., Philodiciis javanus Wied.,

Itamus longistylus Wied. , Synolcus xanthopus Wied. en Mo-

chtherus gnavus v. d, W. ; uit Mexico Leptogaster nitidus Macq.
;

iiit Peru Prodacanthus xanthopterus Wied. ; uit Zuid- Amerika

Mallophora infernalis Wied. en nigritarsis Wied., Promacims

trichonotus Wied. en fuscipennis Macq. , Erax lahidopterus

Wied. , macularis Wied. en obscurus Macq. ; eindelijk uit

Nieuwholland Blepharotes coriarius Wied. en Dasypogun

princeps Macq.

Toen mijne aandacht door het nazien van deze voorwerpen

van nieuws op de uitlandsche Diptera gevestigd werd, had

ik reeds vroeger onder de vliegen , mij door Dr. Weyenbergh

uit de Argentijnsche republiek welwillend toegezonden,

verscheidene zeer merkwaardige soorten aangetroffen , waar-

van sommigen mij voorkomen nog onbeschreven te zijn.

Ook in eene collectie Kaapsche insecten, door het Kon.

Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam

aangekocht; en waarvan de Diptera mij door den heer

Swierstra ter bezigtiging werden toegezonden, bevonden

zich eenige zeer belangrijke voorwerpen.

Het onderzoek van al de genoemde collection heeft mij

aanleiding gegeven tot eenige opmerkingen, die ik voor-

loopig hier wensch mede te deelen, mij voorbehoudende

later de beschrijving der nieuwe soorten, deels door afbeel-

dingen opgehelderd, te laten volgen,

1. Midas concinnus Macq.

(Macquart, Diptères exotiques^ Suppl. I. 58. 3, pi. O,

fig. 5).

Onder de vliegen , die ik uit het Museum te Brussel te

zien kreeg, was ook eene fraaije Midaside, die volgens het

etiquet afkomstig zou zijn van de kust van Guinea. Het

was een mannelijk exemplaar, dat aan beide sprieten het

derde lid miste , maar overigens nog vrij gaaf was. Bij ver-

gelijking van alle voor mij toegankelijke beschrijvingen en

afbeeldingen ben ik tot het besluit gekomen ,
dat het bedoelde
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voorwerp als Midas concinnus Macq. moet bestemd worden,

en zulks niettegenstaande Macquart Nieiiwholland als vader-

land aangeeft. Eene verwisseling van het etiquet in het

Belgische Museum acht ik niet onwaarschijnlijk, wijl de

Diptera aldaar in vroeger jaren niet met die zorg zijn be-

handeld, welke zij verdienen, hetgeen mij ten opzigte der

plaats van herkomst reeds meermalen gebleken is.

Macquart plaatst de soort in het geslacht Midas , denkelijk

omdat hij over de gedaante der sprieten niet kon oordeelen,

want aan zijn exemplaar waren zij ook afgebroken. Het

aderbeloop der vleugels intusschen komt m. i. meer overeen

met dat , hetwelk hij als kenmerk van zijn geslacht Rhopalia

opgeeft. De tweede onderrandcel namelijk is aan haar einde

geopend, terwijl zij bij de soorten, die in het geslacht

Midas overblijven, gesloten is. Wel is waar, heeft diezelfde

cel hier aan de basis een aanhangend adertje, dat bij Midas

voorkomt, maar volgens Macquart bij Rhopalia zou ontbreken,

doch dit is ongetwijfeld een kenmerk van zeer ondergeschikte

waarde en kan op zich zelve geen reden zijn om Midas

concinnus eene plaats in het geslacht Rhopalia te ont-

zeggen.

2. Leptogaster nitidus Macq.

(Macquart, Diptères exotiques, I. 2. 155. 1).

Een exemplaar uit Mexico, in het Brusselsche Museum

aanwezig ,
beantwoordt , ofschoon het ver van gaaf is ,

vrij

goed aan Macquart's beschrijving. Dat bij die beschrijving

plaat 12 fig. 7 wordt aangehaald , is klaarblijkelijk eene ver-

gissing; die afbeelding toch stelt de naastvolgende soort,

L. Audouini, voor, hetgeen uit de zwarte pooten en de

zwarte streep over den thorax duidelijk te zien is.

3. Laparus princeps Macq.

(Macquart, Diptères exotiques, Suppl. III. 19. 37).

Het geslacht Laparus werd door Löw voor eenige Zuid-

Afrikaansche soorten opgerigt. De voornaamste kenmerken,
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door hem aangegeven, komen echter ook bij sommige

Dasypoginen uit andere wereldstreken voor, en vertoonen

zich onder anderen zeer duidelijk in Dasijpogon pnnceps Macq.

eene groote en prachtige soort van Nieuwholland
, waarvan

een paar vrouwelijke exemplaren in het Museum te Brussel

voorkomen. Bij deze soort is de vierde achtercel der vleu-

gels niet gesloten, en het tandje aan den wortel van het

eerste lid der voortarsen, dat bij geen der Afrikaansche

soorten schijnt te ontbreken, is bij haar aanwezig, terwijl

sommige onbeschreven Zuid-Amerikaansche soorten, die

overigens in hetzelfde geslacht passen, het laatstgenoemde

kenmerk missen.

4. Dysmachus suillus F.

(Fabricius, Sijstema Antliatorum , 168. 19).

Van deze Kaapsche soort was tot dusver alleen het ?

beschreven. In het Museum van Natura Artls Magistra te

Amsterdam bevindt zich, behalve vrouwelijke exemplaren,

ook een<?, dat ontwijfelbaar tot die soort behoort; de uit-

voerige beschrijving toch, door Professor Löw van het ?

gegeven {Diptera Süd-Afrikas, p. 155 n°. 3) past in alle

bijzonderheden. Ik kan nu die beschrijving aanvullen wat

de mannelijke genitaliën betreft. Deze zijn glanzig zwart

en bezet met eene digte en vrij lange, meerendeels zwarte

beharing; de bovenste lamellen zijn tamelijk kort en stomp,

en hebben tusschen zich een schuin overeindstaand, te-

pelvormig orgaan , dat aan 't eind witachtig behaard is ; de

onderste lamellen zijn merkelijk langer en eindigen in een

paar lange en spitse, gekromde doornen.

Een goed kenmerk voor deze soort is de kleur der

mediastinaal-cel (tusschen de hulpader en de subcostaal-

ader), die aan haren wortel geel is, doch aan haar uit-

einde, digt bij de vleugelspits, grauw wordt, welke kleur

bij de overigens bijna zuiver glasachtige vleugels duidelijk

afsteekt.
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5, Mochtherus gnavus v. d. W.
(Van der Wulp, Tijdschrift voor Entomologie, XV. 243.2).

Deze soort werd door mij 1. c. naar vier vrouwelijke exem-

plaren 1) uit den Oostindischen archipel beschreven. In het

Museum te Brussel bevindt zich een mannelijk exemplaar,

zonder aanduiding van vaderland, met de beschreven wijf-

jes in alle kenmerken zoo overeenstemmend, dat er bij

mij geen twijfel bestaat of het behoort tot dezelfde soort. De

overeenkomst is dan ook veel sterker dan die van het vroeger

door mij vermelde <? van het eiland Timor, met name in

de grootte (10 lin.) en in de zwarte knieën der achterpooten.

Aan het exemplaar in het Belgische Museum vertoont het

eerste lid der sprieten een bruin vlekje; het derde lid is

bijna geheel van die kleur; de teekening op den thorax is

vrij duidelijk, de middenband van voren verbreed en in 't

midden gedeeld ; de (mannelijke) genitaliën zijn een weinig

kolfachtig, de tangarmen breed, glanzig bruinzwart, van

boven en in de zijden met zwarte , van onderen met roest-

kleurige beharing; het middelstuk is dik, roestkleurig met

beharing van dezelfde kleur. Het zwart aan de dijen der

achterpooten is zeer duidelijk; aan de voorste tarsen zijn

al de leden aan het einde bruin ; de achtertarsen zijn geheel

donkerbruin ; de voorscheenen hebben van onderen aan de

tweede helft eene lange gele beharing, de overige schoenen

eenige vrij lange gele borstels ; de donkere tint aan de spits

en het laatste gedeelte van den achterrand der vleugels is

vrij krachtig.

6. Eccoptopus erythrogastrus Löw.

(Löw, Systematische Beschreibung der Europäischen Zwei-

jlügeligen Insecten, II. p. 121).

Ook deze soort uit Spanje is, even als de zeer verwante

E. longitarsis Macq. uit Perzië (vroeger de eenige soort van

1) Aldaar staat op blz. 244: mannelijke exemplaren : uit de teschrijving eu afbeel-

ding blijkt genoegzaam, dat liier eene schrijffout is begaan en vrouwelijke exemplaren

worden bedoeld.



EENIGE EXOTISCHE DIPTERA. 175

het genus) tot dusver alleen in de vrouwelijke sexe bekend.

In het Brusselsche Museum bevindt zich van haar, nevens

een ?, ook een vrij gaaf (?. De pooten van dit mannelijk

exemplaar zijn donkerder dan bij het j, zoodat zij bijna

geheel zwart kunnen genoemd worden; ook de voethaken

hebben niet, zoo als bij het 5, eene gele basis. Hot achter-

lijf loopt eenigszins spits toe; de genitaliën zijn klein en

van dezelfde roodgele kleur als het geheele achterlijf, doch

met iets langere en digtere, gele beharing; de tangarmen

liggen in den vorm van een paar langwerpige schubben,

half geopend ter wederzijde van een tamelijk breed, kegel-

vormig middenstuk. De beide eerste leden der sprieten

zijn 'heldergeel, het derde bruinzwart. Het aderbeloop, met

name de vorm der tweede submarginaal-cel, is in beide

sexen volkomen zoo als Löw het beschrijft.

7. Gigamyia gigantea Wied.

{Stomoxys j/i^fw^^m Wiedemann , Analecta entomologica,

41. 74 en Aussereuropcusche Zweiflügler, II. 248. 2).

Voor deze Zuid-Afrikaansche vlieg, waarvan ik een voor-

werp uit het Museum van Natura Artis Magistra onderzocht,

heeft Macquart {Dipt. exot. l\. V. 115) het geslacht Gigamyia

opgerigt. Reeds eene zeer oppervlakkige beschouwing doet

zien, dat de soort met het geslacht Stomoxys weinig anders

gemeen heeft dan de lange vooruitstekende zuiger. Macquart

plaatst zijn genus Gigamyia in de subfamilie der Muscinen
,

doch ik kan hem hierin niet bijvallen. De bijna geheel

naakte sprietborstel en de stevige borstels, waarmede het

voorhoofd, de thorax, het achterlijf en de pooten bezet zijn,

eischen ontwijfelbaar voor dit geslacht eene plaats onder de

Tachininen.

Aan de beschrijvingen van Wiedemann en Macquart voeg

ik overigens nog het volgende toe. De zilverwitte wangen

hebben een roodbruinen weerschijn; de breede langsband

over het voorhoofd is meer donkerbruin dan zwart en heeft

boven den sprietwortel eene geelachtig witte vlek
;

de
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sprietborstel is tot ongeveer in 't midden een weinig verdikt

en heeft aldaar eenige naauw merkbare haartjes ; de bor-

stels in de zijden van den thorax en aan den achterrand

van het schildje zijn zeer stevig ; nog dikker en daarbij

eenigszins stomp zijn die aan den achterrand van den

tweeden en de volgende lijfsringen ; in het midden van

deze ringen ontbreken zij. De vleugels zijn aan den wortel

bleekgeel
; de middend warsader staat juist boven het mid-

den der schijfcel; de spitscel is smal geopend, de schijf-

dwarsader zacht gebogen.

Het exemplaar in het Amsterdamsche Museum is, naar

ik geloof, een $.


